
Форма 2-П

№
з/п

Характеристика 
підприємства, будинку, 
споруди або види робіт

на проектні роботи
для будівництва

1 2
1 Планова і висотна прив`язки

при відстані між
геологічними виробками або
точками, м: понад 50 до
100(Категорія складності I )

    Розрахунковий показник:
            12 (1 вироблення
або  то)

2 Буравлення самохідною
буровою установкою
діаметром до 160 мм до
глибини 30м.Категорія
складності III

Табл.190,п.1,кат.III
k=8,9 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(польові роботи)
k=1,5 - Коеф. згідно до дод.3 ДБН
Д.1.1-7-2000

5,2 * 60 * 8,9 * 1,5 * 
1,3 * 0,85

4602,55
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Табл.78,п.2,кат.II
k=8,32 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008
N297(інженерно-геодезичні
роботи)
k=1,21 - Збірник цін на
дослідницькі роботи(ДБН
Д.1.1-7-2000 додаток 2 і 3)
k=0,85 - При проведенні польових
вишукувань без виплати
польового постачання до цін на ці
вишукування повинний
застосовуватися коефіцієнт
k=0,6 - При наявності на ділянці
робіт точок знімальної мережі або
планів у масштабі 1:5000 і
крупніше вартість прив`язки
виробок (точок) визначається з
застосуванням коефіцієнта
k=0,5 - При необхідності
попередньої розбивки виробок
вартість цієї роботи визначається
з застосуванням коефіцієнта

3,7 * 12 * 8,32 * 1,21 * 
0,85 * 0,6 * 0,5

113,98

Найменування організації-підрядчика:

Найменування організації-інвестора:

№№ Розділів, таблиць, пунктів і 
вказівок збірника цін Розрахунок вартості Вартість, грн.

Найменування підприємства, будівництва, 
споруди, стадії проектування, етапу, виду 
проектних або вишукувальних робіт:

ООО "Ваше предприятие"
Реконструкція вул. Коновальця (від вул. Рудницького до вул.
Мельника з кільцем розвороту трамваю)

Найменування проектної організації: ДП "Львівдіпрокомунбуд"

Найменування організації-замовника: УКБ департаменту житлового господарства та інфраструктури 
ЛМР

 

Додаток до договору № від __________________

КОШТОРИС № 1-01
на проектні (вишукувальні) роботи

Інженерно-геологічні вишукування



1 2
    Розрахунковий показник:
            60 (1 м)

3 Добір монолітів ґрунтів для
лабораторних досліджень зі
свердловин, гірських
вироблень і
котлованів.Глибина добору
моноліту, м До 10 Добір
моноліту з гірських виробок
і котлованів зв`язні ґрунти

    Розрахунковий показник:
            12 (1 моноліт)

4 Комплексні дослідження й
окремі визначення
глинистих ґрунтів.Повний
комплекс визначень
фізичних властивостей для
ґрунтів із включеннями
часток діаметром більш 1
мм понад 10 %

    Розрахунковий показник:
            12 (1 зразок)

5 Камеральна обробка
матеріалів.Свердловини і
гірські
вироблення(Категорія
складності II)

    Розрахунковий показник:
            40 (1 м виробітки)

6 Камеральна обробка
матеріалів
інженерно-геологічних і
гідрогеологічних
вишукувань.Лабораторні
дослідження порід, грунтів і
хімічні аналізи води

    Розрахунковий показник:
            869,7 (крб.)

7 Збір, вивчення матеріалів 
вишукувань минулих років і 
складання висновків, 
програм і проекту 
провадження 
робіт.Кошторисна вартість 
будівництва до 1млн. 
руб.Кошторисна вартість 
вишукувань до 15тис. руб.

Табл.310,п.7
 Вартість польових
вишукувальних і лабораторних
робіт: 869,7 крб. - (7527,04 грн.)
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(камеральні
роботи)

0,2 * 
869,70106719882 * 
7,77

1351,52

Табл.308,п.1
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(камеральні
роботи)
k=1,21 - Збірник цін на
дослідницькі роботи(ДБН
Д.1.1-7-2000 додаток 2 і 3)

200 * 1 * 7,77 * 1,21 * 
1,2

2256,41

Табл.295,п.4
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(камеральні
роботи)
k=1,21 - Збірник цін на
дослідницькі роботи(ДБН
Д.1.1-7-2000 додаток 2 і 3)

13 * 12 * 7,77 * 1,21 1466,67

Табл.309,п.1,кат.II
k=7,77 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(камеральні
роботи)
k=1,21 - Збірник цін на
дослідницькі роботи(ДБН
Д.1.1-7-2000 додаток 2 і 3)

3,5 * 40 * 7,77 * 1,21 1316,24

k=1,3 - Коеф. згідно  п.7 глави 13 
ЗЦ
k=0,85 - При проведенні польових
вишукувань без виплати
польового постачання до цін на ці
вишукування повинний
застосовуватися коефіцієнт
Табл.246,п.1,кат.II
k=8,9 - Наказ Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України від
01.07.2008 N297(польові роботи)
k=1,5 - Збірник цін на
дослідницькі роботи(ДБН
Д.1.1-7-2000 додаток 2 і 3)
k=1,3 - Коеф. згідно  п.7 глави 13 
ЗЦ

7 * 12 * 8,9 * 1,5 * 1,3 1457,82
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    Розрахунковий показник:
            1 (1
програма,проект)

8 Складання
інженерно-геологічного і
гідрогеологічного звіту

    Розрахунковий показник:
            5039,32 (1 звіт)

Разом по кошторису
Транспорт внутрішній

  [Відстань: 0 км.]
Транспорт зовнішній

  [Відстань: 0 км.]
  [Час: 0 міс.]
Організація і ліквідація

Метрологічне 
забезпечення
Коефіцієнт до підсумку 
кошторисної вартості 
вишукувань, визначеної за 
цінами відповідних глав і 
таблиць Збірника цін 
(Коефіцієнт 1,32)
Коефіцієнт до підсумку 
кошторисної вартості 
вишукувань, визначеної за 
цінами відповідних глав і 
таблиць Збірника цін 
(Коефіцієнт 1,08)
Коефіцієнт до підсумку 
кошторисної вартості 
вишукувань, визначеної за 
цінами відповідних глав і 
таблиць Збірника цін 
(Коефіцієнт 1,17)

таблиця 3,п.1 1167,34 * 0,17 198,45

таблиця 3,п.1 113,98 * 0,32 36,47

таблиця 3,п.1 13358,29 * 0,08 1068,66

Табл.6
 (вартість геологічних вишукувань
680,94 крб.)
 (вартість геофізичних вишукувань
0 крб.)
 (вартість геодезичних
вишукувань 13,7 крб.)
k=0,8 - Тривалість польових
вишукувань, міс. понад 12 до 16

[((6060,37 + 0) * 
0,022 + 0) + ((6060,37 
+ 0) * 0,018 + 0) + 
((113,98 + 1167,34) * 
0,033 + 0) + ((113,98 
+ 1167,34) * 0,027 + 
0)] * 0,8

255,44

() 0,00

k=1,25 - До витрат по 
внутрішньому транспорті, 
визначеним по табл. 4

(6174,35*0,1*1,25*1,2 
1) * 1,25

1167,34

k=1,4 - До витрат по зовнішньому 
транспорті, визначеним по табл. 5

() * 1,4 0,00

Табл.311,п.1
 Вартість камеральних робіт
(інженерно-геологічних,
гідрогеологічних та ін.): 5039,32
грн. (648,56 крб.)
Умова визначення вартості: до 10
тис.крб. - 15% суми
k=1,2 - Для районів II категорій до
цін застосовується коефіцієнт

5039,32 * [(648,56 * 
0.15) / 648,56] * 1,2

907,08

13472,27
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k=1,2 - Вартість збору і 
систематизації матеріалів 
інженерно-геологічних і 
гідрогеологічних вишукувань 
минулих років (буровий -бурові-
гірничо-бурові, гідрогеологічні й 
ін.), використовуваних для 
складання висновку або розробки 
програм (проектів виробництва)



При виконанні інж. 
вишукувань паралельно 

1 2
відповідних  проект. роб. з 
видачею проміжних 
матеріалів вишукувань а 
також при скороченні (не 
менш, ніж на 5 %) факт. 
Тривалості вишукувань 
проти нормативної

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ

КОШТОРИС СКЛАВ

м.п.

"____"__________________20___р.

Разом:  Двадцять одна тисяча п`ятдесят п`ять гривень 03 копійки

ДИРЕКТОР

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУ

ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ

Всього по кошторису (с урахуванням дод. витрат) 17545,86
ПДВ (20%) 3509,17
Разом 21055,03
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якщо це передбачено технічним 
завданням, програмою

13472,27 * 0,1 1347,23
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